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1. Cel  przygotowania analizy 

 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Warlubie za rok 2016 została sporządzona w celu realizacji obowiązku nałożonego na 

organ wykonawczy gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki 

odpadami. Analiza ta ma na celu ukazanie sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami w 

Gminie Warlubie, uwzględniając ilości i rodzaje zebranych z jej terenu odpadów, 

koszty obsługi systemu gospodarki odpadami, a także sposoby zagospodarowania 

zebranych odpadów.  

 

2. Podstawa prawna 

 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 z dnia 2016.02.29) gminy dokonują 

analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  

 

 Zakres analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za rok 2016 sporządzonym na podstawie art. 9qa ust. 1 i 3 ww. ustawy, 

celem jego przedłożenia Marszałkowi Województwa, oraz Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po 

roku, którego dotyczy. 

 

 Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, wójt sporządza analizę stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi, która na podstawie ust. 3 ww. artykułu podlega publicznemu 

udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. 

 

3. System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Warlubie 

 W okresie od 01.01.2016r.  do 31.01.2016r. odbiorem odpadów komunalnych 

wraz z ich zagospodarowaniem zajmował się Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław 

Menard, z siedzibą przy ulicy Warlubskiej 17 w Wielkim Komorsku. Umowa z firmą 



została zawarta na okres roku 2016. Wykonawca został wyłoniony podczas procedury 

przetargu nieograniczonego.  

 

Odpady komunalne z terenu Gminy Warlubie odbierane są w sposób: 

 -pojemnikowy – dla odpadów zmieszanych przeznaczone są pojemniki 

plastikowe 110/120l, 240l oraz 1100l, dla popiołów przeznaczony jest 

pojemnik metalowy 110/120l, 

 -workowy – w podziale na frakcje – plastik, opakowania wielomateriałowe i 

metale – worki żółte, szkło- worki zielone, papier i makulatura – worki 

niebieskie, bioodpady – worki brązowe. 

 

 Odpady zmieszane, bioodpady i popiół odbierane są co 2 tygodnie, pozostałe 

frakcje odpadów- raz w miesiącu. Dodatkowo 2 razy do roku przeprowadzane są 

zbiórki odpadów wielkogabarytowych – na terenie poszczególnych sołectw. 

 

4. PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

 Na terenie Gminy Warlubie znajduje się jeden obiekt typu PSZOK. Mieszkańcy 

mogą dostarczać na niego odpady w każdy czwartek od godziny 8.00 do 12.00, w 

pozostałe dni tygodnia- po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.  PSZOK 

przyjmuje odpady takie jak: sprzęt AGD i RTV, przeterminowane leki, chemikalia, 

baterie, akumulatory, meble i odpady wielkogabarytowe,  opony, odpady budowlane, 

rozbiórkowe i poremontowe oraz bioodpady.  

 

5. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania. 

 Gmina Warlubie nie dysponuje miejscem, w którym mogłyby być 

przetwarzane ww. odpady. Wszelkie odpady tego typu były przekazywane przez 

wykonawcę do: 

 -RIPOK Zakurzewo Miejskie Wodociągi I Oczyszczalnia Sp. Z O.O. Ul. 

Mickiewicza 28/30 86-300 Grudziądz, 

 -RIPOK Sulnówko PUO „Eko-Wisła” Sp. Z O.O. Sulnówko 74c, 86-100 Świecie, 



 -RIPOK Bladowo PK Tuchola Ul. Świecka 68 89-500 Tuchola. 

6. Dane dotyczące Gminy i mieszkańców 

 Na dzień 31.12.2016 na terenie Gminy Warlubie było zameldowanych 6344 

osób. Według złożonych deklaracji zamieszkiwały Gminę 5333 osoby. W przypadku 

nieprzebywania osoby zameldowanej na terenie nieruchomości, właściciele składali 

stosowne oświadczenia o uiszczaniu opłaty w innej gminie. Przez cały rok 2016 

zostały wystosowane 64 pisma wzywające do korekty deklaracji z powodu zmiany 

ilości liczby osób – dane były uzyskiwane głównie z USC. 

 

7. Dane dotyczące ilości odpadów zebranych na terenie Gminy Warlubie w roku 2016. 

 Przez rok 2016 zebrano 1656,297 Mg odpadów nieulegających biodegradacji, 

z czego 1344,980 Mg to odpady o kodzie 20 03 01, oraz 102,196 Mg odpadów 

biodegradowalnych. W PSZOK zostały oddane odpady o łącznej masie 28,550 Mg. 

 

 Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych 

po sortowaniu albo mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów 

komunalnych wyniosła 2,979 Mg. 

 

 Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła to 58,618%. Osiągnięty poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych to 80,975%. Osiągnięty 

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania to 0,509% 

 

8. Sytuacja finansowa dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi 

 W ciągu roku wpłacono tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 759.053,77zł., z czego 714.481,46zł to wpłaty bieżące, a 44.572,31 to 

wpłaty na zaległości z lat poprzednich. Zaległości na koniec roku wynoszą 95.098,79zł, 

a nadpłaty 6.181,95zł. Sporządzono 203 tytuły wykonawcze. 

 

 



9. Podsumowanie 

 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Warlubie została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i 

organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza ta ma 

również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, ilości i rodzajach odpadów 

zebranych z terenu oraz sposobach zagospodarowania odpadów. Analiza dostarcza 

niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

 

 

Wójt Gminy Warlubie 

Krzysztof Michalak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


